
การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ “ผีตาโขน” จังหวัดเลย 

นายสุรฤทธิ์   สกลไพร 
สาขาวิชากราฟกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บดคัดยอ 
 ส่ือประชาสัมพันธ “ผีตาโขน” จังหวัดเลย มีจุดประสงค   

1.  เพื่อใหคนเขาใจและรูวาประเพณี “ผีตาโขน” จัดขึ้นเพื่ออะไร 
2.  สงเสริมส่ือประชาสัมพันธประเพณี “ผีตาโขน”  
3.  เพื่อสงเสริมเอกลักษณของประเพณี “ผีตาโขน” ท่ีมีความนาสนใจ 

ดําเนินการวิจัยดวยแบบสอบถามจากกลุมนักศึกษาเพศชาย-หญิง อายุ 18-25 และ 
แบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบเพ่ือตองการออกแบบใหตรงกัลกฃุมเปายหมาย 
 ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมเปาหมายรูวา ประเพณีผีตาโขน จัดขึ้นเพื่อขอฝน เพื่อใหทองท่ีอุดม
สมบูรณ 2) ส่ือประชาสัมพันธ “ผีตาโขน” จังหวัดเลย มีเน้ือหาท่ีเขาใจงาย และมีภาพประกอบท่ีเปน
ภาพถายท่ีสวยงามใหคนเขาใจงายมากข้ึน 3) สงเสริมใหวัยรุนคนสมัยใหมไดรูถึงคุณคาและเอกลักษณ
ของประเพณีผีตาโขนมากข้ึน อีกท้ังยังสงเสริมใหคนท่ีไมรู จักประเพณีผีตาโขนเขาใจและเขาถึง
ประเพณีผีตาโขนมากข้ึน และรูจักการอนุรักษประเพณีของไทยไวใหคงอยูสืบไป 

 

คําสําคัญ: การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ, ประเพณีผีตาโขน, วัยรุน  
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Public relations media "Phi Ta Khon 

Surarit Sagonphai 
Graphic and multimedia Design Faculty of Industrial Technology Suansunandha Rajabhat 

University. 

 

Abstract 

Public relations media "Phi Ta Khon", Loei province The purpose is 

1 For people understand and know Tradition of the  “phi ta khon" held for what? 

2 promote the media of the tradition Phi Ta Khon 

3 promote the uniqueness of the "Phi Ta Khon" to be more interesting.  

Conducting research with questionnaires from male-female students aged 18-

25 and questionnaires from design experts. 

The results showed that 1) The target group knows that phi Ta Khon tradition 

Held for pray for rainfall To make the area fertile. 

2) Public relations media "Phi Ta Khon" in Loei province has easy to understand the 

content. And have beautiful illustrations that make people understand more easily 

3) Encourage teenagers to know more about the value of Thai traditions and 

encourages people who do not know the spirit of "Phi Ta Khon" to understand and 

access the "Phi Ta Khon" tradition more. And know how to preserve Thai traditions. 

 

Keywords: media design, public relations, ghost tradition, teenagers 
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บทนํา 
 ประเพณีผีตาโขน ถือเปน เอกลักษณ
ประจําจังหวัดเลย จัดทําขึ้นทุกปในชวงเดือน 
พฤษภาคม-มิถุนายน การละเลนผีตาโขนมี มา
นานแลว แตไมมีหลักฐานเดนชัดวามีมาต้ังแต
เมื่อใด แตในความเช่ือของชาวบานไดปฏิบัติ
และสืบ ทอดตอกันมาในสมัยบรรพบุรุษ  

คําวา ผีตาโขนนั้น เดิมบางคนเรียกวา 
ผีตาขน แตก็หาความหมายไมไดชัด และจาก
การบอกเลาของเจาพอกวนในขณะเขาทรงวา 
ผีตามคนมาในงานบุญพระเวส จึงเรียกผีตาม
คน ตอมาจึงเพ้ียนเปนผีตาโขน ผีตาโขนมีสวน
ผสมผสานเก่ียวพันกันหลายประการ โดยใน
สวนหัวผี ตาโขนซึ่งอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
หนากากผีตาโขน  เกิดจากภูมิปญญาของ
ทองถ่ินท่ีเลือกใชวัสดุ จากธรรมชาติในการ
จัดทําโดยอาศัยหลักการทางศิลปกรรมท้ังดาน
รูปแบบกลวิธี และการสราง ลวดลายสีสันเขา
ชวยชุดของการละเลนผีตาโขนจะเปนชุดยาวท่ี
ทําจากเศษผาหลากหลายสีมาเย็บตอกัน 
สําหรับอุปกรณของผีตาโขนมีดวยกัน 2 ช้ินคือ 
“หมวกกะแหลง” เปนวัตถุคลายกระด่ิง ท่ีเปน
รูปส่ีเหล่ียมแบนหรือกลมท่ีทําดวยเหล็กหรือ
สังกะสี มีไวเพื่อใหเขยา ทําใหเกิดเสียงดังเวลา
ท่ีเดินหรือเวลาแสดง มีไวเพื่อใชหยอกลอกับ
ผูคนเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน 

การละเลนผีตาโขนนี้ มีสวนชวยใน
การอนุรักษ  เผยแพรประเพณีอัน ดี ง าม 
ตลอดจนการ สรางความเปนเอกภาพในสังคม 
เพราะคนในสังคมมีความเช่ือในส่ิงเดียวกัน ทุก
คนจะตระหนักและ สํานึกในหนาท่ีของตน 

พรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีนั้นดวยความเต็มใจ
และศรัทธา  เหตุ ท่ี ผีตาโขนไดปรากฏใน
ประเพณีของทองถ่ิน มีความแปลกใหมของ
รูปแบบ กลวิธี และลวดลายสีสันท่ีปรากฏบน
หนากากผีตาโขน ซึ่งมีความสัมพันธและมี
อิทธิพลตอวิถีชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนเปนการ
อ นุ รั ก ษ ป ร ะ เ พ ณี ท่ี เ ก า แ ก ใ ห ค ง อ ยู คู
ประเทศชาติ เพื่อใหชนรุนหลังไดมีความรู 
ความ เขาใจ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในภูมิ
ปญญาไทย  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อใหคนเขาใจและรูวา
ประเพณี “ผีตาโขน” จัดขึ้นเพื่ออะไร 
 2.  สงเสริมส่ือประชาสัมพันธ
ประเพณี “ผีตาโขน” 

  3.  เพื่อสงเสริมเอกลักษณของ
ประเพณี “ผีตาโขน” ท่ีมีความ
นาสนใจ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลจากหนังสือ ตํารา ส่ือ
เว็บไซตตางๆ และวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ  “ผี  ตาโขน” 

จังหวัดเลย  
2 .  ทํ าแบบสอบถามเพื่ อ สํ า ร วจ

กลุมเปาหมายกลุมนักศึกษา และผูเช่ียวชาญ
ดานการออกแบบ 

3 .  เ ก็ บ ร วบรวมข อมู ล ท่ี ไ ด จาก
แบบสอบถาม     
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4. เรียบเรียง วิเคราะหขอมูลโดยการ
ใชสถิ ติพื้นฐาน  ไดแกคารอยละ  (%) และ
ค า เ ฉ ล่ี ย  (MEAN) และ ส รุ ป ผล ท่ี ไ ด จ าก
แบบสอบถาม   

5. เขียนโจทยในการออกแบบ 

6. ออกแบบการส่ือประชาสัมพันธ 
“ผี  ตาโขน” จังหวัดเลย และทดสอบ    

7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ   
8. นําเสนอผลงาน  
 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล ท่ีได จาก
กลุมเปาหมาย คือนักศึกษา อายุ 18-25 ป 
จํานวน 50 คน เพื่อเก็บขอมูลจากผูบริโภค
ดานพฤติกรรม ดานความตองการและดาน
ทัศนคติทําการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการ
วิเคราะหโดยลําดับการวิเคราะหขอมูลเปน
ลําดับดังนี้ แบบสอบถามมีท้ังหมด 2 สวน 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานทางประชากรณศาสตร 
5 ขอ สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นทางดานทศ
น ค ติ  1 0  ข อ  ร ว ม ท้ั ง ข อ มู ล ท่ี ไ ด จ า ก
แบบสอบถามจากผู เ ช่ียวชาญ  5 ทาน  มี
รายละเอียด 9 ขอตามตารางดังนี้  

สวนที่ 1 เพศของกลุมเปาหมายท่ีทํา
ต อบแบบสอบ ถ ามม าก ท่ี สุ ด อ า ยุ ข อ ง
กลุมเปาหมายท่ีทําแบบสอบถามมากท่ีสุดก็คือ 
21-25 ป  

 

สวนที่ 2กลุมเปาหมายรอยละ100

เมื่อพูดถึงประเพณีผีตาโขนจะนึกถึงการแตง
กายเปนอันดับแรกรอยละ56 (ดังตารางท่ี1) 

กลุมเปาหมายรอยละ100 สนใจอยากเรียนรู
เกี่ยวกับประเพณีผีตาโขนดานประวัติความ
เปนมาอันดับท่ี1รอยละ50 (ดังตารางท่ี2 ) 

กลุมเปาหมายรอยละ100 เมื่อพูดถึงประเพณี
ผีตาโขนนึกถึงท้ังขบวนแหและพิธีกรรมรอยละ
44 (ดังตารางท่ี3) กลุมปาหมายรอยละไมเคย
รวมงานประเพณีผีตาโขนรอยละ94 (ดังตาราง
ท่ี4)  

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหของ
กลุมเปาหมายซึ่งจําแนกตามประเพณีผีตาโขน
กลุมเปาหมายจะนึกถึงอะไร 
ถาพูดถึงประเพณี
ผีตาโขนทานจะ
นึก ถึงอะไรเปน
อันดับแรก 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

การแตงกาย 28 56 1 

ขบวนแห 12 24 2 
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม
เปนมา 

1 2 5 

พิธีกรรม 5 10 3 
จ.เลย 4 8 4 

รวม 50 100  

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหของ
กลุมเปาหมายซึ่งจําแนกตามสนใจอยากเรียนรู
เกี่ยวกับประเพณีผีตาโขนดานใด 

ทานสนใจอยาก
เรียนรู เกี่ ยวกับ
ประเพณีผีตาโขน
ดานใดมากท่ีสุด 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 
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พิธีกรรม 15 30 2 

การแตงกาย 9 18 3 
วิ ถี ชี วิ ต ค ว า ม
เปนอยู 

1 2 4 

ป ร ะ วั ติ ค ว า ม
เปนมา 

25 50 1 

รวม 50 100  

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหของ
กลุมเปาหมายซึ่งจําแนกตามประเพณีผีตาโขน
ท่ีนึกถึง 
เมื่อพูดถึง
ประเพณีผี
ตาโขนทาน
นึกถึงขบวน
แหหรือ
พิธีกรรม
มากวากัน 

จํานวน ร อ ย
ละ 

ลําดับ 

ขนวนแห /
พิธีกรรม 

22 44 1 

ขบวนแห 22 44 1 

พิธีกรรม 6 12 2 

รวม 50 100  

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหของ
กลุมเปาหมายซึ่ง จําแนกตาม เคยรวมงาน
หรือไม 
ทานเคยรวมงาน
ประเพณีผีตาโขน
หรือไม 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

เคยรวมงาน 3 6 2 

ไมเคยรวมงาน 47 94 1 

รวม 50 100  

 

ส วน ท่ี  3  ผู เ ช่ี ยวชาญว าควร ใช  
Concept สีสันวันผีแดนซในส่ือประชาสัมพันธ
ประเพณี ผีตาโขน (ดังตารางท่ี5) ผูเช่ียวชาญ 
คิดวา ส่ือประเภทแอปพลิเคช่ันเหมาะกับ
ประเพณีผีตาโขน (ดังตารางท่ี6) ผูเช่ียวชาญ 
คิดวาการถายผานแบบ Portrait ตรงกับส่ือ
ประชาสัมพันธประเพณี ผีตาโขน (ดังตารางท่ี
7) ผูเช่ียวชาญ คิดวาตัวอักษรแบบตัวอักษร
ป ร ะ ดิ ษ ฐ เ ห ม า ะ กั บ ง า น อ อ ก แ บ ส่ื อ
ประชา สัมพัน ธ ผีตา โขน  (ดั งตาราง ท่ี8 ) 

ผู เ ช่ียวชาญคิดวาภาพประกอบแบบแบบ
ภาพถาย เหมาะสมกับการออกแบบส่ือประชา
สัมพันผีตาโขน  (ดังตารางท่ี9)  

 

ตารางท่ี 5 ผูเช่ียวชาญทานคิดวาควร
ใช Concept แบบใดในส่ือประชาสัมพันธ
ประเพณี ผีตาโขน 
ผูเช่ียวชาญทานคิดวาควรใช 
Concept แบบใดในส่ือ
ประชาสัมพันธประเพณี ผีตาโขน 

ค
า
เฉ
ลี
ย 

ลํา
ดั
บ 

สีสันวันผีแดนซ 4.

4 

1 

ขบวนผีพิธีบุญหลวง 3.

2 

2 
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แปลงกายไปงานบุญ 3 3 
ผีตามคน 3.

2 
2 

ขบวนผีปละครั้ง 2.
8 

4 

รวม   

 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหของ
ผูเช่ียวชาญทานคิดวาส่ือประเภทไหนเหมาะ
กับประเพณีผีตาโขน 

ผูเช่ียวชาญทานคิดวาส่ือประเภท
ไหนเหมาะกับประเพณีผีตาโขน 

คา
เ ฉ
ล่ี
ย 

ลํา
ดั
บ 

เว็บไซต 3 .
8 

2 

ปายโฆษณา 2.

6 

5 

โปสเตอร 3.

2 

4 

แอปพลิเคช่ัน 4 .
2 

1 

ส่ือส่ิงพิมพ 3 .
8 

2 

วารสาร 3 .
6 

3 

รวม   

 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหของ
ผูเช่ียวชาญคิดวาการถายผานแบบไหนตรงกับ
ส่ือประชาสัมพันธประเพณี ผีตาโขน มากท่ีสุด 

ผูเช่ียวชาญทาน
คิดวาการถาย
ผานแบบไหนตรง
กับส่ือ
ประชาสัมพันธ
ประเพณี ผีตา
โขน มากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย ลําดับ 

Portrait 4.6 

 

1 

 

Landscape 

3.4 4 

Street 

Photography 

3.8 2 

Closeup/Macro 3 5 

Silhouette 2.4 6 

Depth of fields 3.4 4 

Action, Stop 

Action, 

Panning Action 

3.6 3 

รวม   

 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหของ
ผูเช่ียวชาญควรเลือกตัวอักษรแบบใดใหเหมาะ
กับงานออกแบบส่ือประชาสัมพันผีตาโขน 
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ผูเช่ียวชาญ
ควรเลือก
ตัวอักษรแบบ
ใดใหเหมาะ
กับงาน
ออกแบบส่ือ
ประชาสัมพันธ
ผีตาโขน 

คาเฉล่ีย ลําดับ 

ลักษณะอาน
งาย 

3.2 

 

2 

 

มีระเบียบเปน
ทางการ 

2.2 3 

เปนแบบ
ลายเซ็นและ
ลายมือ 

2.2 3 

ตัวอักษร
ประดิษฐ 

4 1 

รวม   

 
ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหของ

ผูเช่ียวชาญภาพประกอบแบบใดเหมาะสมกับ
การออกแบบส่ือประชาสัมพันผีตาโขน  

ภาพประกอบ
แบบใด
เหมาะสมกับ
การออกแบบ
ส่ือประชา
สัมพันผีตาโขน 

คาเฉล่ีย ลําดับ 

ภาพลายเสน
เหมือนจริง 

3.2 

 

3 

 

แบบภาพถาย  
  

4 1 

แบบภาพวาด
ระบายสี 

2.8 4 

ภาพพิมพ 3.4 2 

รวม   

 

ผลการออกแบบ 

จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามจาก
กลุมเปาหมายและผูเช่ียวชาญทําใหไดขอมูลท่ี
นาเช่ือถือและนาสนใจสามารถนําไปออกแบบ
งานวิจัยไดอยางดี ผลผลิตงานวิจัยครั้งนี้ คือ 
ส่ือประชาสัมพันธ “ผีตาโขน” จังหวัดเลย เปน
โครงการท่ีออกแบบส่ือประชาสัมพันธ แนวคิด
หรือ concept คือ สีสันวันผีแดนซ เปนการ
นํา เสนอประเพณีผีตาโขน  และทุก ส่ิ ง ท่ี
เกี่ยวกับผีตาโขน ไมวาจะเปน เครื่องแตงกาย
ขอ ง ผี ต า โ ขน  พิ ธี ก ร ร ม ต า ง ๆ  เ ป น ต น 
กลุมเปาหมายงานวิจัยในครั้งนี้ 21-25 ป เนน
รูปแบบออกสนุกสนานเขาใจงาย ไมซํบซอน 
บทความไมยาวจนเกินไป นําเสนอภาพถายท่ี
สวยงามและสบายตา นอกจจกานี้จะส่ือถึงวิถี
ชีวิตความเปนอยูของคนในบริเวณนันอีกดวย  
 ขั้ น ต อ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ส่ื อ
ประชาสัมพันธ “ผีตาโขน” จังหวัดเลย  

1) ศึกษาขอมูลประเพณีผีตาโขน  
2) ทําแบบรางส่ือประชาสัมพันธ 
3) ออกแบบภาพประกอบ และสีของ

รูปแบบส่ือประชาสัมพันธ 
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ยลเด วัหง จัำจะรป จะรปณษก ัลกอเน กอเนปเอ ืถนขโาต ผี ณีพเะรป
 ีมนขโาต ีผน าตีผนลเะลรากนยาน ถุ มิ-มคาภษฤพนอ ดืเงว อดืเงชนใ วชนใปก ุทน  ขึำทด จั

ดใอ  มืเ ดใอืมเตแง  ัตาม มีา ามมีาวด ัชน วดัชนดเนาฐก ลัห มี กลัมไ หมีมไตแว ไตแวลแนานาม

บ สืะลแ ิต บั ิฏป บัิฏปดไนา ดไนาบวาชงอขอ  ืชเมาวคนใ วคนใตแ

น  ันนขโาต ีผา าตีผาวำคษ ุร บุพรรบย มัสนใามน ักอ มนกัอตดอท

มวสน  นัา นันาลหเ ีผาดรรบ  ทีรากกาจามะจา มะจาน
นขาต ีผา ตีผาวกย ีรเนคงาบม ิดเ บมิดเตแรคะลนขโงอขะณษก ลัยา กลัยาลคกากา กากานห

รากกาจะลแด ชั แดไ ดชัดไมไยามหมาวคาห ็ก คาหก็ตแ

สวเะรพญ ุบนางนใามนคมาต ีผา ตีผาวงรทา งรทาขเะณขนในวกอ นวกพา กอพาจเงอขา งอขาลเกอบ

นขโาต ีผน ตีผนปเนย  ีพเง จึามอ จึามอตนคมาต ผีกย ีรเง ึจ

 ีผว ัหนว วหันวสนใยดโรากะรปยาลหน กัน พัวย  ีกเนาสผมสผนว สผนวส มีนขโาต ีผ

นขโาต ีผกากา กากานหา นหาวง  นึหงา ึนหงายอก อีกย ีรเจาอง  ึซนขโาต

ามน ามนปเมาวค ติ ัวะรป

ยายซนา าซนาด.อ

ยลเงอ มืเ.อ

อ.นครไทย

ากเม ากเมลห.อ

MAP

Gallery

ผ  ี ต าโขน

4) ทําแบบจําลองส่ือประชาสัมพันธ เพื่อ
ทดสอบการใชงาน  
ภาพที่ 1 แบบรางสื่อประชาสัมพันธ  
 

 
 

ภาพที่ 2 สื่อประชาสัมพันธประเภท
เว็บไซต  

 
 

ภาพที่ 3 สื่อประชาสัมพันธประเภท 
App  

 

 

 

 

 

 

วิจารณผลการวิจัย  
การออกแบบคือ ส่ือประชาสัมพันธ 

“ผีตาโขน” จังหวัดเลย ใชหลักการออกแบบ
ส่ือประชาสัมพันธสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
ชวงอายุต้ังแต 21-25 ป โดยเนนองคประกอบ
ท่ีน าสน ใจ ท่ี สุดก็ คือ  แบบภาพถ ายจริ ง 
และเลบือกภาพถายแบบ Portrait เพื่อใหภาพ
ออกมาชัดเจน สวยงาม นาดึงดูดดความสนใจ 
และเพื่อใหเห็นภาพวิถีชีวิต ประเพณีผีตาโขน
ไดอยางชัดเจนมากท่ีสุด และเนนบทความท่ี
เขาใจงายกระชับไดใจความ ผสมผสานกับ
ทฤษฎีพฤติกรรมของกลุมเปาหมายนักเรียน
นั ก ศึกษา  เพื่ อ ให สอดคล องกับแนว คิ ด 
concept สีสันวันผีแดนซ ออกแบบดวยการ
เลนสีสัน นาสนุกสนานเนื่องจากวาประเพณี
สร า ง เพื่ อความสนุกสนาน  ในงาน มีแ ต
เสียงดนตรีและสีสัน และเสียงหัวเราะรอยยิ้ม
ของคนในชุมชน  และสอดแทรกเรื่องราว
ประวัติศาสตรความเปนมาลงไปดวย ผลการ
ทดสอบใชส่ือกับนักเรียนนักศึกษาใชรูปแบบ
สีสันสดใสตรงกับconcept เพื่อดึงดูดความ
สนใจของวัยรุน และใหวัยรุนหันมาสนใจ ไม
เบื่อหนายกับประเพณี และใหวัยรุนนั้นเห็น
คุณคาของวัฒนธรรม รักษาประเพณีของไทย
สืบไป  

 

สรุปผลการวิจัย  
 ส่ือประชาสัมพันธ “ผีตาโขน” จังหวัด
เลย ทําใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย เนน
โทนสีและภาพประกอบ จะเลือกใชโทนสีสีสัน
สดใสเนื่องจากวาประเพณีผีตาโขนนั้นจะเนน

ç»àÁÒÇ¤ÔμÑÇÐÃ»

นÁÒ

มรรกจ กิ/ราสวา ่ข

การละเลนผ ีตาโขนม ี มานานแลว แตไมม ีหล ักฐานเดนช ัดวาม ีมาต ั งแตเม ื อใด แตในความเช ื อของชาวบานไดประเพณ ีผ ีตาโขน ถ ือเปน เอกล ักษณประจำจ ังหว ดัเลย จ ัดทำข ึ นท ุกปในชวงเด ือน พฤษภาคม-ม ิถ ุนายน

ปฏ ิบ ัต ิและส ืบ ทอดตอก ันมาในสม ัยบรรพบ ุร ุษ คำวา ผ ีตาโขนน ั น นาจะมาจากการท ี บรรดาผ ีเหลาน ั น สวม

หนากากคลายล ักษณะของโขนละคร แตเด ิมบางคนเร ียกวา ผ ีตาขน แตก ็หาความหมายไมไดช ัด และจากการ

บอกเลาของเจาพอกวนในขณะเขาทรงวา ผ ีตามคนมาในงานบ ุญพระเวส จ ึงเร ียกผ ีตามคน ตอมาจ ึงเพ ี ยนเปนผ ี

ตาโขน ผ ีตาโขนม ีสวนผสมผสานเก ี ยวพ ันก ันหลายประการ โดยในสวนห ัวผ ี ตาโขนซ ึ งอาจเร ียกอ ีกอยางหน ึ งวา

หนากากผ ีตาโขน

ÁÃÃ¡Õ̧Ô¾

น ักกย รีเง  ึซ ยรีเงึซญหใญ ุบนางน นางนปเนขโาต ผี ณีพเะรปนาง

ยายซนา าซนาด.อย ชันพโด วั  ีทน  ึขด จังวลหญ บุนางา บนางาว
นขโาต ผีน าตผีนลเะลราก ีมยดโ

งอส รีศ ุตาธะรพฃญ ุบำทราก มี ิตาชาหม ชาหมนศทเราก ีม

น กัๆมวร ๆมวร ูยอมสผามา ผามาขเๆงา ขเๆงาตญ ุบนางะลแก ัร
น วั3น กันางด จัราก ีมง จึ

ยายซนา าซนาด.อ

ยลเงอ มืเ.อ

อ.นครไทย

ากเม ากเมลห.อ

ผ  ี ตาโขน
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สีสันสดใสอยูแลวเพราะเปนงานรื่นเริงอีกท้ัง
ยังสามารถดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมาย
ไดเปนอยางดี สวนภาพประกอบจะเลือกเปน
แบบภาพถายเพื่อใหเห็นประเพณีท่ีเกิดข้ึน
อยางชัดเจน และใหผูไดรับส่ือรูสึกเหมือนมอง
ภาพแลวไดเดินทางไปเองและสามารถยิ่ง
ดึงดูดใหผูรับส่ือยิ่งอยากไปเห็นภาพนั้นดวย
ตัวเอง  
 ส่ือประชาสัมพันธ “ผีตาโขน” จังหวัด
เลย เปนส่ือท่ีแนะนําประเพณีผีตาโขน ประวัติ
ความเปนมา เครื่องแตงกาย พิธีกรรม ชวย
เผยแพรวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทวย 
และอนุรักษประเพณี ท่ี เก าแก ใหคงอยู คู
ประเทศชาติ เพื่อใหชนรุนหลังไดมีความรู 
ความ เขาใจ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในภูมิ
ปญญาไทย  
 

กิตกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไป
ไดดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหพรอม
คําแนะนําท่ีดีจากอาจารยจิตติมา เสือทอง ท่ี
คอยใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อนํามาใช
ปรับปรุ งแก ไขและตรวจสอบวิ จัยตลอด
ระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารยภาควิชา
กราฟ กและมั ล ติมิ เ ดีย  คณะ เทคโน โลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทุกทาน ท่ีไดใหความรูและคอยแนะนําส่ิง
ตางๆใหเปนอยางดี  

ขอขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และ
ครอบครัวท่ีคอยใหคําปรึกษาใหความรักคอย

ดูแลเอาใจใสเล้ียงดูมาเปนอยางดี ขอขอบคุณ
ชาวบานอําเภอดานซายท่ีใหขอมูลเพื่อศึกษา
ทําวิจัยเปนอยางดี สุดทายขอบเพื่อนท่ีคอยให
กําลังใจและคอยชวยเหลือใหวิจัยฉบับนี้ผาน
ไปดวยดี หากผิดพลาดประการใดผูทําวิจัยขอ
อภัยไว ณ ท่ีนี้ดวย  

 

 

เอกสารอางอิง 
อุรวษา ศิลารักษ. (2555). ประเพณีผีตาโขน. 
สืบคนเมื่อ 22 มกราคม 2562. จาก 

https://sites.google.com/site/bebemas

ara/home 
 

ประเพณีไทยดอทคอม. (2557). ประเพณี
การละเลนผีตาโขน. สืบคนเมื่อ 22 มกราคม 
2562. จาก 
http://www.prapayneethai.com 

 

บานจอมยุทธ. (2543). หนากากผีตาโขน. 
สืบคนเมื่อ 22 มกราคม 2562. จาก
https://www.baanjomyut.com 

 
มาลีวรรณ แกวเขียว. (2558). ประเพณีผีตา
โขน จิตรกรรมอะคริลิค. สืบคนเม่ือ 25 
มกราคม 2562. จาก 
http://cai.oas.psu.ac.th 

 

ดีไซนนิว. (2555). วิธีการออกแบบโลโกที่ดี. 
สืบคนเมื่อ 26 มกราคม 2562. จาก 
https://www.designil.com 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 765 -



 

Art. (2556). ทฤษฎีสี. สืบคนเม่ือ 28 
มกราคม 2562. จาก 
https://homegame9.wordpress.com 

Pavana Chaisomboon. (2550). 

ภาพประกอบสิ่งพิมพ. สืบคนเม่ือ 28 
มกราคม 2562. จาก 
https://www.gotoknow.org  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 766 -


